Hyvä hallintotapa
Puheenvuoro hyvinvointialueiden johtamisesta
Talous- ja sote liiketoimintaryhmän johtaja Sami Miettinen,
FCG
Terveys- ja talouspäivät, Oulu

Puheenvuoron sisältö
• Hyvinvointialueiden johtamisrakenteiden alkuvaiheen tarkastelua
• Hyvän hallintotavan muodostuminen ja periaatteet
• Mistä hyvä ja onnistuva johtaminen arjessa rakentuu
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Hyvinvointialueiden
johtamisrakenteiden tarkastelua
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Hyvinvointialueiden toimielinjärjestelmät
• Hyvinvointialueiden toimielinjärjestelmissä on merkittäviä erilaisuuksia.
• Suppea toimielinmalli (esim. Keski-Suomi: 27 luottamustoimea sekä ja Keski-Pohjanmaa: 51
luottamustoimea)
• Laaja toimielinmalli (esim. Pirkanmaa 148 luottamustoimea, Vantaa-Kerava 120 luottamustoimea ja Lappi
107 luottamustoimea)

• Valiokunnat ovat harvassa. Vain Pirkanmaalla on käytössä valtuuston asettamien valiokuntien malli.
• Operatiivinen johtaminen ja toimeenpanovalta pääosin vahvasti aluehallitusten käsissä.
• Lauta- ja valiokunnat ovat pääosin valmistelevia ja strategisen tason päätöksentekoon osallistuvia
toimielimiä. Operatiivisia ja omaa toimialaansa johtavia lautakuntia on vain vähän.
• Lautakuntajako noudattelee osittain toimialajakoa, osittain asiakasryhmiä sekä osittain strategisesti
merkittäviksi koettuja teemoja, esim. osallisuutta, kehittämistä ja henkilöstöä.
• Pelastustoimen delegointi lautakunnalle on yleisempää, sosiaali- ja terveydenhuolto taas on yleensä
hallituksen tai sen jaostojen johdossa.

• Kahdentoista hyvinvointialueen hallintosäännöt antavat mahdollisuuden osa-aikaisille ja
päätoimisille luottamushenkilöille
07.09.2022
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Osa-aikaiset ja päätoimiset luottamushenkilöt
Hyvinvointialue

Kaikki
luottamustoimet
(valtuuston niin
päättäessä)

Päätoiminen
hallituksen
puheenjohtaja

Etelä-Karjala

Osa-aikainen
hallituksen
puheenjohtaja

Osa-aikainen
hallituksen
varapuheenjohtaja

Päätoiminen
valtuuston
puheenjohtaja

Osa-aikainen valtuuston
puheenjohtaja

Muiden
toimielinten
puheenjohtajat

Mahdollista

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi

Mahdollista

Keski-Uusimaa

Mahdollista

Mahdollista

Kymenlaakso

Mahdollista

Mahdollista

Lappi

Mahdollista

Mahdollista

Länsi-Uusimaa

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa

Pakollista

Pohjois-Savo
Päijät-Häme

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Mahdollista

Vantaa-Kerava

07.09.2022
Varsinais-Suomi

Mahdollista

Mahdollista
Pakollista

Pakollista
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Hyvinvointialueiden valio- ja lautakunnat
•

Jokaisella hyvinvointialueella on lain määräämät aluevaali- ja tarkastuslautakunnat.

Muita lautakuntia:

•

Turvallisuus-, pelastus- ja valmiuslautakunnat 13 kpl

•

Lappi: Saamen kielen lautakunta

•

Etelä-Pohjanmaa: Henkilöstö- ja kehittämislautakunta

•

Etelä-Pohjanmaa: Talous- ja investointilautakunta

•

•

•

•

•

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta

•

Yleisten palveluiden lautakunta

•

Ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunta

•

Kokonaisturvallisuuslautakunta

Varsinais-Suomen elinkaarimalli:
•

Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunta

•

Työikäisten palveluiden valmistelulautakunta

•

Ikääntyneiden palveluiden valmistelulautakunta

•

Pelastustoimen palveluiden valmistelulautakunta

Etelä-Savo, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Kymenlaakso, Länsi-Uusimaa

Yhdyspintalautakunnat 3 kpl
•

•

Etelä-Savo, Kanta-Häme, Lappi, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme

Palvelulautakunnat 5 kpl
•

•

Itä-Uusimaa, Kainuu, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Pohjois-Karjala, PohjoisPohjanmaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnat 5 kpl
•

•

Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Länsi-Uusimaa, Pohjanmaa, VantaaKerava, Varsinais-Suomi

Pohjois-Savon toimialamalli:

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnat 6 kpl
•

•

Keski-Uusimaan ja Vantaa-Keravan yhteinen Pelastuslautakunta. Jäsenistä 8
jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja 7 jäsentä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueelta.

Kansalliskielilautakunnat 7 kpl

•
•

Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, PohjoisPohjanmaa, Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Länsi-Uusimaa, Pohjois-Karjala,
Päijät-Häme

Kanta-Häme: Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta 4 kpl

Pirkanmaan strategiset valiokunnat:

•

Lappi, Päijät-Häme, Vantaa-Kerava

•

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

•

Pohjois-Karjala (Osallisuusvaliokunnassa edustettuna myös järjestöt ja kunnat)

•

Strategia- ja tulevaisuusvaliokunta

•

Paljon palveluita käytettävien asiakkaiden valiokunta

•

Vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnat 2kpl
•

07.09.2022

Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso
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Vaikuttamistoimielimet
• Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lisäksi
• Pohjois-Karjalan lapsi- ja perheasiainneuvosto:
osassa hyvinvointialueita on hallintosäännössä määriteltyjä asukkaita tai
• Hyvinvointialueen lapsi- ja perheasiainneuvosto Jäsenet valitaan
asiakkaita osallistavia toimielimiä sekä organisaatioiden väliseen
hyvinvointialueen kunnista, jokaisesta yksi edustaja ja heille
yhteistyöhön keskittyviä orgaaneja.
varaedustajat. Lisäksi valitaan viisi edustajaa perhekeskusverkostosta
ja heille varaedustajat. Esitykset pyydetään kunnilta sekä
• Etelä-Savon yhteistyöfoorumit:
•
•
•

1. valmiusfoorumi ja valmiusjohtoryhmä
•
2. koulutus ja osaaminen yhteistyöfoorumi
3. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien ja järjestöyhteistyön
foorumi.

perhekeskusverkoston maakunnalliselta ohjausryhmältä

Pohjois-Savon osallisuusrakenteet:
•

• Keski-Pohjanmaan alueneuvottelukunta ja asiakasraadit:
•

•

Alueneuvottelukunta: Hyvinvointialueen sekä maakunnan kuntien,
•
Keski-Pohjanmaan liiton sekä järjestöjen yhteistoiminnan alueen
kehittämisen koordinoinnin varmistamiseksi toimii
alueneuvottelukunta.
Asiakasraadit: Aluehallitus asettaa asiakasraadit valtuustokausittain tai
määrättyä tehtävää varten määräaikaisesti. Asiakasraadin
lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia, selvityspyyntöjä ja
suosituksia. Aluehallitus käsittelee asiakasraadin vuosiraportin.

• Pirkanmaan vaikuttamisfoorumit:
•

Aluehallitus voi asettaa muitakin vaikuttamisfoorumeita, joita voivat
olla muun muassa asiakas- ja kansalaisraadit. Vapaaehtoiset
vaikuttamisfoorumit voivat toimia myös alueellisesti.

• Pohjanmaan asiakasraadit:
•
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Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii kolme asiakasraatia: lasten,
nuorten ja perheiden asiakasraati; työikäisten asiakasraati; sekä
ikäihmisten asiakasraati. Aluehallitus voi asettaa myös muita
tarpeelliseksi katsomiaan raateja. Aluehallitus asettaa asiakasraadit
valtuustokausittain.

Hyvinvointialla voi olla seuraavat, ei lakisääteiset,
vaikuttamistoimielimet ja vapaaehtoiset osallisuusrakenteet:
Kansalaispaneeli, Asiakaspaneeli, Kuntafoorumi, Yrittäjäfoorumi,
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) neuvottelukunta,
Järjestöneuvosto

Päijät-Hämeen yhdyspintaneuvottelukunta:
•

Aluehallitus asettaa yhdyspintaneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on
edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja yhdyspintatyöhön
liittyvää yhteistyötä alueella. Neuvottelukunnan jäsenet nimetään
kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton viranhaltijoista sekä
yhteisöjen ja järjestöjen edustajista. Neuvottelukuntaan nimetään yksi
edustaja jokaisesta hyvinvointialueen kunnasta.

• Vantaa-Keravan monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta
• Varsinais-Suomen monikulttuurisuusneuvosto:
•

Aluehallitus asettaa eri kieli- ja kulttuuriryhmien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
monikulttuurisuusneuvoston. Aluehallitus valitsee
monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Alueen kunnat voivat asettaa kukin yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtainen varaedustaja monikulttuurisuusneuvostoon ja tämän
lisäksi valitaan 5 muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten
toimintaedellytyksistä.
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Hyvinvointialueiden viranhaltijaorganisaatiot
• Pääsääntöisesti hyvinvointialueiden viranhaltijaorganisaatiot
ovat toimialapohjaisesti rakentuvia hierarkkisia ns.
pyramidimalleja.

vastaavat heille lainsäädännössä säädettyjen tehtävien hoitamisesta.”

• Joillakin hyvinvointialueilla on poikkihallinnollisia organisaation
• Organisaatiotasojen terminologia vaihtelee hyvinvointialueiden
osia kuten professiojohtajia:
välillä suuresti:
• Etelä-Pohjanmaan professiojohtajat:
• Ensimmäinen taso: Toimialat, toimialueet, palvelualueet,
tulosalueet jne.

•

Lääketieteen professiojohtaja, johtajaylilääkäri

•

Sosiaalityön professiojohtaja, sosiaalijohtaja

• Toinen taso: Palvelualueet, vastuualueet, tulosalueet, palvelulinjat,
tulosryhmät jne.

•

Hoitotieteen professiojohtaja, johtajaylihoitaja

•

”Professiojohtajat toimivat professioiden edustajina, vastaavat
professioiden kehittämisestä kokonaisuutena hyvinvointialueella ja
vastaavat osaltaan palveluiden ja palvelukokonaisuuksien
yhteensovittamisesta ja integraatiosta.”

• Kolmas taso: Palveluyksiköt, tulosyksiköt, tulosalueet,
vastuualueet, toimintayksikö jne.
• Neljäs taso: Vastuuyksiköt, toimintayksiköt, palveluyksiköt jne.

• Muutama hyvinvointialue on rakentanut
viranhaltijaorganisaationsa matriisimallin mukaisesti:
• Pohjanmaa:
•

•
07.09.2022

”Hyvinvointialueella on kolme (3) sektoria: lapset, nuoret ja perheet; työikäiset
sekä ikäihmiset. Jokaisella sektorilla on sektorijohtaja, joka vastaa sektoriinsa
liittyvien asioiden valmistelusta. Yhdessä sektorijohtajat johtavat väestön
näkökulmasta hyvinvointialueen kokonaisuutta.”

• Keski-Pohjanmaan professiojohtajat:
•

Johtajaylilääkäri, Lääketieteen profession koordinaattori

•

Johtajaylihoitaja, Hoitotyön profession koordinaattori

•

Sosiaalijohtaja, Sosiaalityön profession koordinaattori

• Kainuun ammattialojen koordinaattorit:
•

Johtajaylilääkäri, lääketieteen ammattialan koordinaattori

•

Johtajaylihoitaja, hoitotyön ammattialan koordinaattori”

”Resurssijohtajat johtavat suorassa linjassa henkilöstöään. Resurssijohtajia
ovat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja. Resurssijohtajat
8

Hyvän hallintotavan elementtejä
julkisen sektorin toiminnassa
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Hyvän hallinnon perusteet
• Perusoikeus hyvään hallintoon (perustuslaki 21 §)
• Jokaisella oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa
viranomaisessa
• Käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, päätöksen perusteleminen
• Oikeus hakea muutosta riippumattomalta tuomioistuimelta

• Oikeusvaltioperiaate ja hallinnon lainalaisuus (PL 2 §): ”kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava
tarkoin lakia”
• Muutoksenhaulla voi riitauttaa päätöksenteon oikeellisuuden
• Julkisuusperiaate (PL 12 §)
• Viranomaisen asiakirjat julkisia, jollei julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu
• Vrt. PL 10 §: Jokaisen yksityiselämä on turvattu
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki)

• Virkavastuu (PL 118 §)
• Myös luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla
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Hyvän hallinnon perusteet
• Hallinnon oikeusturvaperiaatteet (hallintolaki 6 §) ohjaavat päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä
• Yhdenvertaisuus: viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti
• Tarkoitussidonnaisuus: viranomaisen toiminnan on edistettävä oman tehtävänsä toteuttamista ja
sovellettavan lain tavoitteita
• Harkintavaltaa ei saa käyttää väärin

• Objektiviteetti: viranomaisen toimien on oltava puolueettomia
• Suhteellisuus: oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden

• Luottamuksensuoja: suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia
• Tae viranomaisen ratkaisukäytännön pysyvyydestä ja viranomaistoiminnan ennustettavuudesta; esim.
asiavirheen korjaaminen edellyttää yleensä asianosaisen suostumusta
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Hyvän hallinnon perusteet
• Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus (hallintolaki 7 §)
• Toiminnan organisointi niin, että asiakas saa hallinnon palveluja asianmukaisesti ja viranomainen
suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti
• Neuvonta (8 §)
• Hallintoasian hoitamisen neuvontaa
• Viranomaisen vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin
• Pyrittävä opastamaan toimivaltaiseen viranomaiseen
• Neuvonta on maksutonta
• Hyvän kielenkäytön vaatimus (9 §)
• Viranomaisen käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä
• Yhteistoiminta velvoite (10 §)
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Lopuksi muutama sana
johtamisesta…
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Kaksoisjohtamisen asetelma edellyttää sujuvaa vuoropuhelua
Viranhaltijavalmistelun riippumattomuus, operatiivinen johtaminen
 Pyrkimys valmisteltavien asioiden eri näkökulmien neutraaliin esille tuomiseen
 Operatiivisen johtamisen itsenäisyys ”oma tila”
Päätöksenteko poliittisten luottamushenkilöelinten toimesta

 Arvojen ja painotusten tuominen päätöksentekoon
 Omien äänestäjien äänen kuuluminen
 Erilaisuus kokemuksen, taustan, iän, jne. myötä
Menestyvä organisaatio osaa hyödyntää tätä kaksoisjohtamisen asetelmaa vahvuutena ja puhaltaa
yhteen hiileen. Ammattimaisen luottamushenkilötyön yleistyessä roolien selkeys on erityisen
tärkeää.

Onnistuvan johtamisen ainespuita
Ymmärretään roolit ja perustehtävä.
Erotetaan poliittinen ja operatiivinen
sekä toimielimen ja yksittäisen
luottamushenkilön mandaatti

Hahmotetaan selkeä suunta. Apuna
strategia, strategiset ohjelmat
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Yhteistyö ja luottamus on vahvaa.
Vallitsee kunnioittava ilmapiiri.
Valtuustoryhmien välinen ja sisäinen
yhteistyö on kunnossa

Prosessit tukevat onnistumista. Selkeä
johtamisjärjestelmä (hallintosääntö)
ja työskentelymenetelmät.
Työskentelyn jatkuva arviointi ja
aktiivinen kehittäminen. Selkeät ja
ymmärretyt pelisäännöt
(sitoutuminen)

Asukasvuorovaikutus ja viestintä tukee
hyvää ilmapiiriä. Avoimuus ja
luottamuksellisuus huokuu
toiminnasta

Johdetaan tiedolla ja jaetaan
läpinäkyvästi yhteistä tilannekuvaa
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Ongelmallisten tilanteiden esimerkkejä

Toimielinten
puheenjohtajat/jäsenet
ottavat roolia
operatiivisessa
valmistelussa

Viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden
välinen
keskusteluyhteys on
heikko

Vallitsee keskinäisen
arvostuksen ja
luottamuksen puute

Valmisteluvaiheen
keskusteluyhteys ei ole
avoin tai tietoa jaetaan
valikoiden tai eri
ryhmiä suosien

Valtuustoryhmien
sisäinen sekä ryhmien
välinen työskentely
puuttuu

Ryhmien keskinäiset
välit ovat heikot,
blokkiutuneet

Asioita ajetaan ohi
normaalien prosessien

Ilkeä käytös, ruma
kielenkäyttö,
epäasiallinen kirjoittelu
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Yhteenvetoa ja huomioita tulevaan
• Hyvinvointialueiden johtamisrakenteet näyttävät muodostuvan kuntaperusteisen järjestelmän kaltaisiksi.
Suurempaa murrosvaihetta ei ainakaan tässä kohtaa nähty
• Rakenteiden pystyttämistä on värittänyt kiireellinen aikataulu, tämä on sääli sillä muutosten tekeminen
myöhemmin on aina vaikeaa

• Poliittinen johtaminen tulee jatkossa aiempaa lähemmäs operatiivista johtamista ja sillä on vahva suorilla
vaaleilla saatu mandaatti. Kuinka tässä onnistutaan tilanteessa jossa rahoitus on alimitoitettu ja toisaalta
palvelutuotanto vahvasti normiohjattua? Löytyykö jokaiselle riittävä oma tila?
• Kuinka nopeasti pääsemme irti vanhoista rakenteista aidosti hyvinvointialuekohtaiseen
päätöksentekoon?
• Entä kuinka nopeasti onnistuu toimintatapojen muutos vai jääkö se hallinnollisen taakan alle?
• Alkuvaihe ei tule olemaan helppo.
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Hyvän elämän tekijät

